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Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov 
odloučené pracoviště Zbýšov 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  Š K O L Y  
ZÁŘÍ 2009 

 

Základní údaje o škole 

Název školy Základní umělecká škola , Oslavany, okres Brno – venkov 

Adresa náměstí 13. prosince 12, Oslavany 664 12 

IČO 44 946 775 

Právní forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 3/5 v Brně 

Odloučené pracoviště Zbýšov u Brna 

Adresa  Masarykova 79, Zbýšov u Brna 664 11 

Ředitelka Lenka Zouharová 

Studijní obory 1. hudební            2. literárně – dramatický  

3. taneční             4. výtvarný 

Kapacita 469 žáků 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY  

V současné době na škole pracuje celkem 22 zaměstnanců. 

Z toho celkem 19 pedagogických pracovníků a 3 nepedagogičtí pracovníci. 

                                                                   Počet pedagogů : 

Hudební obor                16 pedagogů 

Výtvarný obor 2 pedagogové 

Taneční obor 1 pedagog 

Literárně - dramatický obor 1 pedagog  (učitel VO + LDO) 

 

17 členů pedagogického sboru splňují kvalifikační předpoklady. 

2 učitelé tyto předpoklady nesplňuje, ale ve školním roce 2009/2010 zahájili 

  studium k dosažení  potřebné kvalifikace. 
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OKRUH 
 

Stav, plnění záměrů  
pro školní rok 2008/2009 

 

 

Cíle 
pro školní rok 2009/2010 

 

 
Studium, 

nabídka oborů 
 
 

● Hudební obor  
- studium ve hře na klavír, housle, violoncello,    
  kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu,     
  akordeon, sólový zpěv, elektrické klávesové     
  nástroje, hra na bicí nástroje, sborový zpěv,   
  komorní orchestr, komorní tělesa 
- počet vyučujících 17 učitelů 
 

● Výtvarný obor  
- plošná a prostorová tvorba, objektová tvorba a  
   akční tvorba 
- počet vyučujících 2 učitelé 
 

● Taneční obor  
- klasický tanec, současný tanec, lidový tanec 
- počet vyučujících 1 učitel 
 
● Literárn ě – dramatický obor  
- snaha obnovit po několika letech tento obor     
  byla neúspěšná – obor nebyl otevřen 
 
 

● Hudební obor  
– zachovat stávající studium jednotlivých   
   nástrojů 
- pokusit se zvětšit zájem veřejnosti o nástroje,   
  kde je trvalý pokles žáků (akordeon,   
  violoncello, žesťové nástroje) 
- vytvořit lepší zázemí ve Zbýšově 
 
● Výtvarný obor  – zachovat stávající stav 
 
● Taneční obor –  zachovat stávající stav 
 
● Literárn ě – dramatický obor  
- vytvořit jedno studijní dramatické oddělení    
  alespoň s  minimálním možným počtem žáků 
 

 

Kapacita 
školy 

ZUŠ Oslavany  + pobočka Zbýšov 
● Celkový počet žáků v tomto šk. roce 360 žáků 

- hudební obor 217 žáků 
- výtvarný obor 112 žáků 
- taneční obor 31 žáků 
- literárně-dramatický obor – 0 žáků 

 

- udržet stávající počet 
- otevřít LDO alespoň s minimálním počtem 

žáků podle učebních plánů pro ZUŠ 
- maximální podpora rozvoje a veřejné 

prezentace LDO 

 

Akce školy 
● Celkový počet akcí: 
16x žákovský koncert – 12x Oslavany, 5x Zbýšov  
 3x adventní koncert – Hlína, Zbýšov, Oslavany 
 5x absolventský koncert – 4x Oslavany, 1x Zbýšov 
 Výchovné koncerty pro MŠ – Oslavany, Zbýšov 
 Výchovné koncerty pro ZŠ – Oslavany, Zbýšov 
 3x koncert oddělení bicích nástrojů - Oslavany 
 2x koncert učitelů – Oslavany, Zbýšov 
 4x Barevné taneční odpoledne – 2x Oslavany,  
                                                       2x Zbýšov 
 Hudební slavnosti – Oslavany  
                                   (spoluúčinkování s Hradišťanem) 
 Den hudby – Oslavany 
2x výtvarná dílna v přírodě – Oslavany, Zbýšov 
Vánoční a velikonoční keramické dílny pro MŠ  
                                                 – Oslavany 
2x stálé výstavy VO – Oslavany městská knihovna 
 Zbýšov – dětské zdravotní středisko 
1x výstava VO – Oslavany MěÚ  
Dny otevřených dveří – 2x Oslavany, 1x Zbýšov 

- soustředit se na zvýšení návštěvnosti na 
akcích ve Zbýšově 

- celkový počet je dostačující 
- zachovat žákovské, adventní, absolventské 

koncerty, koncerty učitelů – zlepšit 
organizaci 

- Den hudby – koncert v kapli zachovat, 
koncert v zámeckém parku organizačně, 
programově i tématicky dopracovat 

- nahradit Barevné taneční odpoledne a 
koncert odd. bicích nástrojů jiným 
společným projektem např. spolupráce 
tanečního oboru a odd. bicích nástrojů 

- najít nové prostory pro realizaci výstav VO 
- zahájení výstavy VO + vernisáž 
- výchovné koncerty propracovat po stránce 

mluveného výchovného slova  
- výtvarné dílny pro MŠ rozšířit i do Zbýšova 
- výtvarné dílny v přírodě – zvolení tématu 
- Den otevř. dveří – změnit termín konání  
       (začátek června) 
 

 

Veřejná  
prezentace 

- podařilo se vytvořit webové stránky školy a 
zajistit jejich pravidelnou aktualizaci 

- oživilo se včasné a pravidelné přispívání do 
časopisů Okno (Oslavany) a Ozvěna (Zbýšov) 

- stále pravidelně stránky aktualizovat a 
informovat veřejnost o činnosti školy, 
změnách v životě školy a o připravovaných 
akcích ve všech oblastech 

- pravidelné příspěvky o aktuálním dění ve 
škole do městských časopisů  
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- včas zveřejňovat upoutávky a plakáty všech 
akcí 

- vytvořit prezentační videonahrávku školy 
( představení školy, celoroční průřez práce 
všech oborů, hodnocení činnosti ) 
 

 

Soutěže  
Výsledky žáků 

Účast v soutěžích: 
● Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS 
    Umístění : čestné uznání 
 
Národní soutěže pro ZUŠ vyhlášeny MŠMT 
● ve hře na zobcovou a příčnou flétnu 
    Umístění : OKRESNÍ  KOLO 
    7x     1. místa vše s postupem 
    1x     2. místo 
    1x     3. místo 
    1x    čestné uznání 
    Umístění :  KRAJSKÉ  KOLO 
    1x    1. místo s postupem 
    1x    1. místo 
    4x    2. místo 
    1x    3. místo 
    Umístění :  ÚSTŘEDNÍ KOLO 
            3. místo 
 

● ve hře na bicí nástroje 
    Umístění : OKRESNÍ KOLO 
    1x     1. místo s postupem 
    4x     2. místo 
    Umístění : KRAJSKÉ KOLO 
    1x     Čestné uznání 
 

● v komorní hře s převahou smyčc. nástrojů 
   Umístění : OKRESNÍ KOLO  
     1x    1. místo 
 
● v sólovém zpěvu 
   Umístění : OKRESNÍ  KOLO 
     2x     2. místo 
     2x     3. místo 
     1x     čestné uznání 
 

● přehlídka tanečního oboru 
Ocenění : OKRESNÍ  KOLO  
 - za technickou připravenost 
 

● Novohradská flétna 
   Umístění : 1x   3. místo 
 

- plánovaná účast na připravovaných 
soutěžích  
(MŠMT + ostatní organizované soutěže) 

- příprava zázemí a organizace školních 
výběrových kol 

- organizace okresních nebo krajských  
(dle domluvy uměl. rady) 

 

Absolventi 
●Celkový počet absolventů:  20 žáků 

- hudební obor  19 žáků 
- výtvarný obor 11 žáků 
- taneční obor    0 žáků 

● video záznamy všech absolventských koncertů pro     
    všechny absolventy 
 

- podpořit důkladnou přípravu absolventů 
- příprava absolventských koncertů,   
       vystoupení a výstav 
-      videonahrávky  absolventů 

 

Úspěšnost 
žáků 

- 1 žákyně byla přijata na studium konzervatoře 
ve hře na klavír 

- 2 žákyně výtvarného oboru byly přijaty na 
střední průmyslovou školu 

 
 

- vytvořit dobré podmínky k uměleckému 
růstu a přípravě k talentovým zkouškám 
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Spoluúčast, 
spolupráce 

- spoluúčast na koncertně v rámci Hudebních 
slavností a účinkování s Hradišťanem 

- zachování spolupráce s tanečním oddělení ZUŠ 
Klobouky u Brna  (společný projekt Barevné 
taneční odpoledne ) 

- navázaný kontakt se ZUŠ Pozořice, zatím bez 
konkrétních akcí 

- nepodařila se rozvinout spolupráce s místní 
knihovnou a zrealizovat společný projekt (Kniha 
a hudba) 

- spolupráce a komunikace s rodiči je na dobré 
úrovni 

- účast Oslavanského komorního orchestru na 
koncertním vystoupení v Zemském archivu 
v Brně 

- účinkování na koncertu J. Smolíka (zima 
2009) 

- účast na Hudebních slavnostech 
- konkrétní spolupráce s dalšími ZUŠ 
- spolupráce s městskou knihovnou 
- s otevřením dramatického oboru vytvořit 

další spolupráci v tomto směru (např. MŠ, 
dětské odd. nemocnice) 

- zachovat, udržovat uspokojivou komunikaci 
s rodiči 

 
 

RVP ZUV 
- seznámení pedagogů s plánovanými kroky 

v tvorbě RVP ZUV a následně ŠVP ZUŠ 
Oslavany 

- seznámit pedagogy se základní terminologií 
RVP 

- předmětové komise jednotlivých oborů vést 
cíleně k přípravě ŠVP, ke společné 
komunikaci, diskusi a následně ke 
společným závěrům 

 

 
Podmínky 

 ke vzdělávání 
(prostorové  
a materiální 
podmínky) 

 
- vytvořena nová učebna ve sklepních prostorech 

určena k studiu oddělení bicích nástrojů – 
celková rekonstrukce, odhlučnění, nábytkové 
vybavení , vybavení hudebními nástroji a 
potřebnou elektronikou 

- vymalování chodby v suterénu 
- nábytkové vybavení dvou tříd 
- doplnění lavic do třídy výtvarného oboru 
- doplňování notového archivu 
- zakoupení nových hudebních nástrojů 
- nedostatečné podmínky k ozvučení prostorově  

náročnějších akcí 
- nedostatečné zateplení severní stěny a z toho 

plynoucí teplotní výkyvy ve třídách 
- kritická situace v izolaci oken 
- venkovní omítka budovy v Oslavanech je ve 

velmi špatném stavu 
- nepodařila se oprava podlah ve dvou učebnách 

 

 
- vytvoření dlouhodobého plánu k postupné 

rekonstrukci učeben, chodeb 
- spolupráce s MěÚ Oslavany a Zbýšov, jako 

majiteli budov, domluva finančních vkladů 
do potřebných oprav 

- v případě finančních možnosti vymalování 
učeben  

- plán na rekonstrukci podlah ve dvou 
učebnách 

- doplnění vybavení třídy výtvarného oboru, 
úložné prostory pro keramický materiál a 
nástroje 

- průběžné doplňování notového materiálu 
- nákup nových hudebních nástrojů podle 

potřeby 

 

Klima školy 
- klima školy si tvoří pedagogové s žáky, rodiči, 

zaměstnanci ve vzájemné komunikaci a 
spolupráci 

- atmosféru zaměstnanci hodnotí pozitivně 
- pozitivní klima je ovlivněno převažující mladší 

generací učitelů 
 

- klima školy udržet ve stávajícím stavu a 
dále podporovat vzájemnou komunikaci  

       a spolupráci 

 

Řízení školy 
 

Účinnost 
řídícího 
systému 

- hospitační činnost probíhala celkem uspokojivě 
- u mladých začínajících učitelů velmi dobré 

výsledky a aklimatizace ve škole 
- jeden neuspokojivý pracovní výkon začínajícího 

učitele vedoucího k ukončení smlouvy 
- informační systém – určen zástupce 

ke komunikaci s veřejností 
- vnitřní kontrolní finanční systém fungující, 

uspokojivý 
- odstraněny nedostatky ve spisové službě 
- zahájení archivace dokumentů 
- vytvoření chybějících směrnic týkajících se 

řízení příspěvkové organizace 
- zcela funkční evidence žáků, využití tisku 

výpisu vysvědčení a vysvědčení 

- intenzivnější hospitační činnost vedoucí  
       k přispění k celkovému zlepšení    
       individuální i kolektivní výuky ve všech    
       oborech 
- cílenější plán hospitace 
- důkladnější kontrola dokumentace vedoucí 

ke zlepšení dokumentace každého pedagoga 
- uspokojivější organizace komorní hry 
- vytvoření dlouhodobého plánu školy  
        na 3-leté období 2009 – 2012 
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Motivující 
hodnocení 

- autoevaluace pedagogických pracovníků 
neproběhla ve formě, který byl plánován 

- došlo k celkovému hodnocení chodu školy na 
konci školního roku formou dotazníku 

- autoevaluace pedagogů – forma musí být 
upřesněna 

- dotazník, zhodnocení školního roku – 
podklad pro vytvoření hodnocení 
uplynulého období (2009/10)a vytvoření 
plánu pro nový školní rok (2010/11) 

 

Vzdělávání 
pedagogických 

pracovníků 

- 9 pedagogů absolvovalo odborné kurzy 
organizované konzervatoří v Brně 

           (kurzy - klavír, kytara, flétna, souborová hra) 
- 6 pedagogů doplnilo své vzdělání základní 

gramotností PC 
- zajištění seminářů pro hospodářku školy se 

zaměřením na změny zákonů (oblast finanční, 
sociální) 

- školení „První pomoci“ 
- pedagogický pracovník bez kvalifikačních 

předpokladů uspěl v přijímacím řízení na 
odborné studium 

- využití nabídek sobotních kurzů na 
konzervatoři 

- aktuální výběr seminářů zaměřených na 
změny v zákonech týkajících se 
příspěvkových organizací 

- semináře určené k tvoření RVP ZUV 
následně ŠVP ZUV 

Plnění 
rozpočtu 

- rozpočtová pravidla byla dodržena v souladu 
s pravidly rozpočtové kázně 

 

- dodržet stanovený rozpočet  
 
 

 
 
 
 
 

                Oslavany 28.9.2009 
 

                Vypracovala : Lenka Zouharová                        
                       ředitelka ZUŠ Oslavany   


